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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
25 maart
19.30 uur, MR
28 maart
Gastlessen Week van het Geld,
gr 7&8
28 maart
Teamscholing Rekenmuurtje
3 april
Regiofinales schoolvoetbal
12 april
Koningsspelen
18 april
Studiemiddag, school vanaf
12.00 dicht (start mei-vakantie)
Communicatie
Nog een enkele ouder heeft zijn/haar account
voor Parnassys niet geactiveerd. Alle ouders
hebben ook een activatiecode voor Parro
gekregen. We merken dat er al veel gebruik wordt
gemaakt van Parro voor korte berichten en
intekenen voor schoolactiviteiten. Hebt u uw
Parro-account nog niet geactiviteerd via de
koppelingscode dan verzoeken wij u dit z.s.m. te
doen. De code verloopt deze/volgende week.
Koningsspelen
Vanwege de mei-vakantie zijn de Koningsspelen al
vroeg. De afgelopen jaren hebben de Arke en ’t
Partoer samen de Koningsspelen georganiseerd
voor de bovenbouw op de voetbalvelden, en voor
de onder- en middenbouw rondom de
schoolgebouwen. Voor het eerst doet de
Reinbôge ook mee met de bovenbouw. Dat
betekent dat ongeveer 450 leerlingen op vrijdag
12 april sportend op de velden zijn. Dat wordt een
heus spektakel. De leerlingen van onder- en
middenbouw blijven op of rondom hun eigen
schoolterreinen. Dit vanwege vervoer en
veiligheid. U kunt van de organisatoren spoedig
een eerste mailing verwachten. Met daarin de
vraag of u zich op wilt geven om een rol te spelen
op deze dag.

Samen sporten?
Komende woensdag: Ouder-Kind sporten in de
Wetterstins voor de bovenbouw groepenVorig
jaar is dit ook gedaan voor de onderbouwleerlingen en hun ouders. Dit was een daverend
succes. Hebt u zich opgegeven, dan hebt u via de
leerkracht hier tijden en plek over gekregen. Voor
degenen die meedoen: heel erg veel plezier!
Klaar over / brigadiers
’s Morgens en ’s middags zijn er klaar-overs bij de
oversteekplaats op de Tjalling H. Haismastraat. In
toerbeurt brigadieren leerlingen uit groep 8.
Uiteraard doen ze dit om iedereen veilig over te
laten steken. Ze hebben daar ook speciale hesjes
en borden bij zich. We zouden het zeer prettig
vinden als u uw kinderen wilt vertellen dat zij
gebruik moeten maken van de brigadiers. Dat
zullen we ook in de klas doen. En we zouden het
ook prettig vinden als ouders het goede voorbeeld
willen geven en bij de brigadiers oversteken. Ze
staan er immer niet voor niets.
Tandartsbezoek
We verzoeken ouders dringend afspraken met
tandarts, orthodontist, huisarts, logopedie en
andere instanties na schooltijd te plannen. Indien
het niet anders kan dient u hiervoor verlof aan te
vragen, uw kind heeft immers een tijdelijke
vrijstelling van schoolbezoek nodig. Enkele jaren
geleden zijn de scholen in Burgum overgestapt
van het oude traditionele rooster naar het huidige
continurooster. Een van de argumenten was toen,
op verzoek van ouders, dat het hierdoor
makkelijker werd om artsbezoek in te plannen.
Uiteraard geldt dit niet voor calamiteiten.
Een verlofverzoek kan ingediend worden via onze
schoolsite en wordt ingediend bij de directeur.

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

Cultuur op ’t Partoer
KANOET
Op maandag 18 maart jl. mochten de kinderen
van groepen 3, 4 en 5 de voorstelling Kanoet
meebeleven. Hierbij een korte inhoud.
Het verhaal
Mient bereidt een presentatie van zijn vader voor
over waddenvogels. Hij heeft alle opgezette
vogels en spullen
van het wad alvast
klaargezet, maar
zijn vader komt
maar niet
opdagen. Mient
staat er alleen
voor. Hij probeert
– met hulp van de
kinderen uit het
publiek – het
verhaal van zijn
vader zo goed
mogelijk na te vertellen. Gelukkig heeft vader hem
veel geleerd, maar kon hij hem nog maar een paar
dingen vragen… Uiteindelijk krijgt hij op
verrassende wijze toch even contact met zijn
vader.

Acteur Theo Smedes (oorspronkelijk uit Sumar)
bracht op innemende manier de
vertelvoorstelling. Een pluim voor het meeleven
van de kinderen bij de voorstelling van Theo.

Schoolvoetbal
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Woensdag 3 april zijn de T-dielse finales van het
schoolvoetbal op de velden van VV Burgum / BCV.
We zouden het mooi vinden als veel ouders
komen kijken. Ook leerlingen uit andere groepen
vragen we om de Partoer-voetballers aan te
moedigen. Via de leerkrachten krijg u een schema
toegestuurd.

Wat:

Verslag Ouderraad
Margaretha Soepboer (MS);
Anna Dam (AD);
Kim Borgman (KB);
Stephan de Groot (SdG);
Brechtje Haarsma (BH);
Janneke van der Wal (JvdW);
Danaïa Tuinenga (DT);
Janny Toonstra-Uildersma (JT).

Wie:

M.k.a.:
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);
Tytsje Schievink (TS).
Wanneer:

Dinsdag 5 maart 2019, 20:00 uur

Waar:

't Partoer

1. Opening
MS opent de vergadering om 20:05 uur.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen ’t Partoer
JvdW: er is nog niks bekend over een gezamenlijke Krystkuier voor 2019. De OR is van mening
dat deze mogelijkheid voor dit jaar geen optie meer is omdat je dan nu al had moeten starten
met de voorbereidingen.
Er wordt een vraag namens de middenbouw ingebracht. De ouders van groep 5 moeten dit
jaar € 35,- betalen voor het schoolreisje. Dit bedrag is voor groep 5a correct omdat zij met
groep 6a meegaan op schoolreisje. Voor groep 5b is dat bedrag te hoog omdat deze groep
met 4b meegaat op schoolreisje. SdG regelt dat bij de ouders van groep 5b geen € 35,- maar
€ 25,- voor het schoolreisje wordt geïnd.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
5. Begrotingsscan
Door de verwachte tegenvallende oud papier-inkomsten, de benodigde aanschaf van
ClubCollect die weliswaar goedkoper was dan vergelijkbare andere nieuwe systemen maar
wel duurder dan het huidige oude systeem, en het feit dat er steeds minder leerlingen
komen, maar de kosten wel gelijk blijven/toenemen, is het van belang om kritisch naar de
begroting te kijken. Dit is tevens nodig ter voorbereiding op het vaststellen van de
ouderbijdrage voor het volgend schooljaar. Dit punt is voorbereid door SdG, BH, JT en AD en
wordt mondeling toegelicht. Aan de hand van deze toelichting worden de volgende zaken
afgesproken.

Voor wat betreft de uitgaven ziet de OR de volgende mogelijkheden:
- de posten ‘handvaardigheid’ en ‘materiaal onderwijs’ worden niet meer opgenomen. Deze
posten werden gebruikt voor primaire onderwijstaken (knutselmateriaal, versiering lokaal) en
zouden om die reden niet voor rekening van de OR te hoeven komen. SdG neemt dit met de
directeur op;
- Koningsspelen en de avondvierdaagse wordt als aparte post op de begroting gezet;
- de post ‘musical’ kan op basis van ervaring van de afgelopen jaren iets scherper worden
begroot;
- de begrotingspost ‘representatie’ wordt voortaan niet meer gebruikt voor attenties voor
startende OR-leden. Als docenten afscheid nemen wordt in geval van afscheidsrecepties nog
een attentie gegeven door de OR;
- de post ‘schoonmaakkosten’ kan van de begroting af omdat hier al een aantal jaren niks
meer op wordt begroot;
- de post ‘sinterklaas’ wordt verlaagd naar € 1500,-. Het is aan de commissie te bepalen op
welke wijze de bezuiniging kan worden gehaald;
- de post ‘sportactiviteiten’ wordt niet gebruikt en kan dus van de begroting af. Wel is het
verstandig een reservering op te nemen voor nieuwe sporttenues. Dit zoekt SdG uit;
- de post ‘vergaderkosten’ kan van de begroting af omdat de afspraken die hier vroeger op
van toepassing waren sinds enkele jaren zijn veranderd;
- de posten ‘zakelijke ouderavond’ en ‘verzekering’ wordt niet meer gebruikt dus kunnen van
de begroting af.
Voor wat betreft de inkomsten ziet de OR de volgende optie. De inkomsten voor oud papier
zijn de afgelopen jaren gedaald. In 2016/2017 waren de inkomsten ongeveer € 1800,- en in
2017/2018 waren de inkomsten ongeveer € 1350,-. Sinds begin 2018 zamelt Stichting OPA
het oud papier in voor 't Partoer. Het is nu al duidelijk dat de dalende trend zich voortzet.
Naar verwachting zal in 2018/2019 het oud papier ongeveer € 700,- aan inkomsten
opleveren. Dit komt enerzijds door minder papierinbreng en anderzijds door een lage
papierprijs. De hiervoor genoemde bezuinigingen aan de kant van de uitgaven zijn
onvoldoende om de begroting in balans te brengen. De inkomsten zullen dan ook structureel
moeten worden verhoogd. Er wordt daarom afgesproken dat de ouderbijdrage voor
2019/2020 per kind € 20,- zal bedragen. Dit is niet onredelijk omdat de OR deze bijdrage de
afgelopen jaren al niet meer heeft verhoogd. Daarnaast gaat dit om een minimale stijging van
de ouderbijdrage omdat er ook op een aantal onderdelen bezuinigingen worden
doorgevoerd.
Tenslotte geeft SdG nog een actuele stand van zaken over de inkomsten van de
ouderbijdragen. Op dit moment is ruim 60% ontvangen. Er zal deze week nog een herinnering
worden verstuurd en de directeur zal hier opnieuw aandacht aan besteden in de Tillegraaf.
Mochten de betalingen dan nog uitblijven dan zal de directeur deze ouders persoonlijk
benaderen.
Afgesproken wordt om voor de volgende keer na te denken over de besteding van het
resterende geld voor de schoolreisjes.
6. Verhogen ouderbetrokkenheid
Er wordt gesproken over de verschillende mogelijkheden om de ouderbetrokkenheid te
verhogen. Dat begint met bewustwording en inzicht over wat de OR nu precies doet. Hier zou
de Tillegraaf voor kunnen worden gebruikt. Afgesproken wordt dat de leden van de OR over
iedere activiteit waarbij zij een rol heeft een stukje schrijft voor in de Tillegraaf om uit te
leggen wat de OR daarvoor regelt. Daarnaast zal AD vragen aan de directeur of de verslagen
voortaan meegestuurd kunnen worden met de Tillegraaf. Ook zou het ook goed zijn als de OR

een (kleine) rol krijgt op de ouderavonden om uitleg te geven hierover. Tenslotte is het van
belang dat de OR goed is samengesteld: het mooist is als de kinderen van de leden zoveel
mogelijk verspreid over de verschillende bouwen zitten
Wellicht biedt de nieuwe Parro-app ook mogelijkheden voor de OR om direct ouders te
kunnen benaderen. AD zal dit informeren bij Patrick.
7. Nieuwe activiteiten: Jubileum en Kinderboekenweek
DT geeft aan dat het Jubileum in 2020 is. Vanwege de lange agenda wordt dit punt
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
JvdW geeft aan dat school een budget van € 500,- voor de Kinderboekenweek heeft. Dit
wordt mogelijk gebruikt voor een kinderboekengala. De vraag vanuit school is of de OR hier
ook een financiële bijdrage aan wil leveren. De OR geeft aan dat uit de behandeling van het
eerdere agendapunt over de begroting blijkt dat amper ruimte is. Of daar ruimte voor kan
worden gecreëerd hangt af van de activiteit. Het budget zal in ieder geval niet heel groot zijn.
Afgesproken wordt dat de leerkrachten daar waar nodig op terug komen.
8. Koningsspelen 2019
DT licht toe dat de Koningsspelen op 12 april zijn. Er wordt nog gemaild of geapped als er
meer duidelijk is over de organisatie van deze dag.

9. Kerst 2019
Dit punt is al behandeld bij de mededelingen.
10. Avondvierdaagse 2019
De avondvierdaagse is dit jaar vanaf 21 mei. KB wil de organisatie wel weer voorbereiden. Zij
wordt hierbij geholpen door BH en JT.
11. Auditcommissie
Waarschijnlijk kan KB aanschuiven bij het gesprek met de auditcommissie.
12. Rondvraag
MS kondigt aan dat zij toch nog maar opnieuw gaat informeren naar de voetbalgoals. Het is
wel erg zonde dat het spaak loopt bij de gemeente.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur.

